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PARECER JURÍDICO N. 287/20171 

Processo: 666/2014 (120/2015) 

Autuado: Paulo Ferreira 

 

Trata-se de autuação por supressão de vegetação (bioma mata 

atlântica) numa área equivalente a 15 mil metros quadrados em 

APP (faixa marginal do curso d´água). Também se imputa, no mesmo 

contexto, a abertura de uma rua, com o desvio desse mesmo curso 

d’água e alteração de sua nascente, tudo visando à implantação 

de um loteamento irregular. Mais tarde, foi autuado pelo 

descumprimento ao embargo imposto pela primeira fiscalização.  

Intimado por AR do AIA 13461/2014 (fl. 14), não apresentou 

defesa. Quanto ao segundo AIA (13478/2014), ciente em 16/12/2014 

(fl. 53), argumentou tempestivamente (Processo 120/2015) que: 

a)sua conduta não configura crime porque voltada à 

subsistência pessoal; b)desconhecia o embargo imposto e sofre 

perseguição pelos fiscais da Floram;  e c) reconhece toda a área 

questionada como de sua responsabilidade; 

 Por fim, solicitou que “a administração pública faça 

alguma coisa para facilitar os que querem usar a terra para o 

fim social a que ela se destina”.  

Às fls. 29-36, foi anexado ao processo o Parecer Técnico 

Ambiental n. 104-2014-DILIC, em seus 5 itens conclusivos apurou: 

(...) 

Ocorreram diversas transgressões legais e ambientais, 

entre elas: 

1. Ocupação em zoneamento de APP (Área de Preservação 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 



 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

Rua Fel ipe Schmidt ,  n .  1320 -  5 º Andar 
Centro,  F lor ianópol is /SC, CE P.:  88.010-002 -  Tel . :  (48)3251 -6524. 
 
 

 

 

Permanente), sendo, portanto, non aedificandi, 

conforme estabelecido na Lei Complementar 482/2014; 

2. Supressão de vegetação nativa em desacordo com a 

legislação vigente; 

3. Invasão e degradação de faixas de proteção de curso 
d´água conforme previsto na LC 482/2014 e Lei 

12651/12; 

4. Ocupação de áreas de APP (declividade) 

5. Não atendimento de questões urbanísticas na 

implantação da infraestrutura. 

 

Em síntese, a materialidade da infração é flagrante e não 

se tem dúvidas quanto ao responsável (que faz questão de admitir 

a sua faceta de justiceiro social). Aludido parecer técnico 

reforçou e acrescentou informações relevantes para o curso do 

presente procedimento. Por ele, constatou-se que o curso d’água 

incidente na porção territorial foi quase integralmente 

descaracterizado por conta das inúmeras alterações cometidas 

(tubulação, corte de vegetação, aterro, arruamento e 

parcelamento irregulares etc). Averiguou-se, inclusive, 

inexistir rede de tratamento de esgoto o que ocasiona lançamento 

irregular de dejetos no leito do curso d’água, que, por fim, 

desagua no rio Papaquara. 

Houve abertura de prazo para apresentação de alegações 

finais (fls. 97). 

Possibilitou-se o direito de falar sobre a caracterização 

ou não da reincidência (fls. 88-89 e 93), no prazo das alegações 

finais. 

Pois bem. 
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Rejeito, de plano, não haver ciência do primeiro AIA com o 

fito de nulificar o auto de infração posterior (desacato) em 

virtude da aposição de assinatura do próprio autuado no AR da 

fl. 14, indicando ciência prévia do embargo preteritamente 

imposto.   

No mérito, a pífia defesa não tem o condão de afastar a 

correição das fiscalizações ambientais promovida, longe de 

arbitrárias e desproporcionais. De outro lado, como dito, 

autoria e materialidade são certas e irrefutáveis. 

Premente aquilatar-se o sancionamento devido à luz dos 

critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008 e dos 

Anexos da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de 

outubro de 2013. 

Sugiro descartar a aplicação de advertência em 

detrimento da multa porque não se está diante de uma 

infração de menor lesividade ao meio ambiente. Conforme 

abaixo exposto, as multas máximas dos artigos 43, 48 e 74 

superam o limite (R$ 1.000,00) que permite somente a mera 

advertência (art. 10 da citada Portaria) e o histórico 

ambiental do autuado não recomenda. Também, relembre-se que 

não há hierarquia entre as sanções (art. 4.º, §2.º, 

Portaria 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC).  

Sob esse prisma, no caso em apreço, resulta que o nível 

de gravidade é Grave II, eis que:  

a) a conduta foi intencional porque lhe era possível 

conhecer das proibições das leis ambientais (20); 
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 b)os efeitos são irreversíveis em razão da: a)extensão 

do dano ambiental (1,5 hectare ou 15.000 m²) e, principal-

mente, da descaracterização integral do curso d´água medi-

ante tubulação, corte da vegetação nativa, movimentação de 

terra, aterro da nascente, implantação de arruamento e par-

celamento irregulares, conforme levantado no parecer técni-

co da FLORAM (60); c) houve efeitos efetivos e reversíveis 

à saúde pública decorrentes do lançamento de dejetos no 

descaracterizado curso da água, que desemboca, por sua vez, 

no Rio Papaquara (20), cujas margens são densamente povoa-

das pelos cidadãos do Norte da Ilha, afetando-os.  

No que tange à capacidade econômica aparente do autua-

do, denota-se ser considerado, no mínimo Pequeno Infrator, 

uma vez que uma abertura de acesso e supressão de vegetação 

em uma área de mais de 15 mil metros quadrados (equivalen-

tes a um campo e meio de futebol), conforme se extrai dos 

autos do processo, demandou contratação expressiva de inú-

meros equipamentos pesados e mão de obra em curto período 

de tempo, não condizente, pois, com a situação de pessoa 

física de baixa ou média renda. 

Transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

aludida Portaria sugiro sanção base de R$ 20.000,00 pela 

infringência do artigo 43 do Decreto 6.514/2008 (um hectare 

engendra R$ 10.000,00 e sua fração mais R$ 10.000,00).  

Pela violação do artigo 48 do Decreto 6514/2008 (confi-

gurada com a abertura de rua em faixa marginal de curso 

d´água que solapa a regeneração da mata ciliar ou Mata 
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Atlântica), recomendo sanção base de R$ 10.000,00 (R$ 

5.000,00 por hectare e sua fração). 

Nessa toada, pelo desrespeito ao art. 74 com o desvio 

do curso d’água, sua canalização e posterior aterro da nas-

cente, sugiro sanção base de R$ 17.000,00. 

O comprovado desacato ao embargo imposto (art. 79 De-

creto 6514/2008), por último, apena o autuado em R$ 

90.000,00 de multa simples. 

Cabível a agravante do artigo 8.º, I, majorando as mul-

tas abertas simples dos artigos 43 , 74 e 79, todos do De-

creto 6514/2008 em 50% (art. 20, IV) porque as infrações 

foram cometidas visando obtenção de vantagem pecuniária 

(implantação de parcelamento irregular do solo seguida da 

comercialização dos lotes clandestinos, conforme acordos 

que constam nos autos). 

Deste modo, a multa do artigo 43 fixa-se em R$ 

30.000,00; a do art. 48, por ser fixa, permanece em R$ 

10.000,00; a do artigo 74 eleva-se a R$ 25.500,00; e, por 

último, a do artigo 79 a R$ 135.000,00. 

Não se pode descurar da reincidência. 

A Portaria n. 170 determina que há reincidência genéri-

ca quando a nova infração contempla enquadramento legal 

distinto daquela anteriormente cometida e que transitou em 

julgado, esmiuçando melhor o conteúdo do artigo 11, II, do 

Decreto 6514/2008 (art.19, II, da citada Portaria). 
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No caso do feito em exame, embora a supressão da vege-

tação tenha ocorrido em área de preservação permanente, re-

petindo o fato julgado no AIA 13.133/2013 (fls. 81-84), 

preferiu-se, naquela oportunidade, tipificá-lo no artigo 

49, impedindo a reincidência com aplicação do valor em tri-

plo. 

Assim, como é reincidente genérico quanto à destruição 

de vegetação nativa em área de preservação permanente, sua 

reprimenda pecuniária duplica até: 

a) o montante de R$ 60.000,00 relativamente ao 

art. 43 

b) o valor de R$ 20.000,00 para o artigo 48; 

c) R$ 51.000,00 quanto ao artigo 74; 

d) R$ 270.000,00 pelo artigo 79. 

A multa simples, portanto, soma R$ 401.000,00. 

Ademais, cabível a demolição de qualquer edificação que 

esteja em área de preservação permanente, remoção dos ater-

ros, arruamento e completa retirada da canalização do curso 

d’água no prazo de 30 dias, mais a apresentação de proposta 

de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instru-

mento congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 26/09/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 13461/2014 e 13478/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 666/2014 e 120/2015 

 Autuado: Paulo Ferreira  

CNPJ/CPF: 029.819.479-15. 

Endereço: Rua Fabriciano Inácio Monteiro, 2260, Vargem do Bom 

Jesus. Florianópolis/SC. CEP 88058-020. 

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTES OS AUTOS DE INFRAÇÃO NS. 13461/2014 E 

13478/2014, aplicando multa no valor total de R$ 401.000,00 reais. 

Ademais, cabível a demolição de qualquer edificação 

que esteja em área de preservação permanente, remoção dos aterros, 

arruamento e completa retirada da canalização do curso d’água no 

prazo de 30 dias, mais a apresentação de proposta de recuperação da 

área degradada (seja por PRAD ou instrumento congênere), no prazo de 

90 dias.Comunique-se o(a) autuado(a). 

Comunique-se o MPSC. 

Cumpra-se. 

Florianópolis, 26/09/2017. 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


